
 

Instructie linoleum / marmoleum schoonmaken met 
Vloerreinigingssysteem Excellent, Superieur of Basic


Handleiding linoleum / marmoleum schoonmaken 

Meet 150 ml koud water af in een maatbeker. Maak geen gebruik 
van heet water want dit zal het schoonmaakmiddel kapot maken. 
Voeg nu vervolgens één a twee doseringen Evika vloerreiniger Eco 
toe aan het water. 


Schenk nu het water met schoonmaakmiddel over het mopje. Rol 
vervolgens het mopje op en leg deze vijf minuten weg. Hierdoor 
kan de mop in het geheel vochtig worden. Indien het oppervlak van 
je vloer groter dan is dan 30m2. Maar ook als de linoleum vloer erg 
vuil is, maak je op dezelfde manier een tweede mopje klaar.

Stofwis of Stofzuig nu eerst de linoleum vloer waardoor je al het 
losse vuil verwijdert.


1. Plaats het mopje op de vloer.

2. Plaats op het mopje de mopplaat en stel vervolgens de steel af 
op schouderhoogte zodat je niet met een kromme rug hoeft te 
werken.

3. Ga nu als eerste een baan over de vloer lopen naar het punt 
waar je begint met het schoonmaken van de linoleum vloer.

4. Doordat je eerst een baan loopt wordt het water uit het mopje 
beter over de vloer verdeeld.

5. Begin nu met het moppen van de marmoleum vloer.

6. Beweeg de mop in een rustig tempo over de vloer heen en weer 
zodat het vuil in

de mop kan worden opgenomen.

7. Indien de mop te droog begint te worden of geen vuil meer 
opneemt pak je een

nieuw schoon mopje.

8. Werk in een rustig tempo door totdat je de al het linoleum hebt 
schoongemaakt.
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Doe het mopje na het schoonmaken van je linoleum / marmoleum 
bij de was. Het uitspoelen van een microvezel mop is zinloos. 
Microvezel laat zich niet uitspoelen, het vuil zit vast in de 
microvezels. De microvezels in de mop laten het vuil pas los in de 
wasmachine. Gebruik daarom elke keer een schone mop. Je wilt 
tenslotte niet schoonmaken met het vuil van de vorige 
schoonmaak beurt nog in de mop. Het grote voordeel is dat er 
daardoor alleen met schoon materiaal wordt gewerkt. Dit zorgt er 
voor dat je bij het marmoleum schoonmaken een perfect 
streeploze vloer krijgt. 


De microvezel mop wassen in een wasmachine op 60 graden 
zonder wasverzachter. Voor het wassen van de mop is het Evika 
wasmiddel een uitstekend product.

       

Handleiding marmoleum schoonmaken met 
schoonmaakmiddel en mop. 

Vaak wordt een linoleumvloer in de was gezet (de zogenaamde 
dweilwas). Ik ben daar echter geen voorstander van. Een waslaag 
gaat namelijk slijten en hierdoor zie je elk krasje en andere 
oneffenheid. Voorkeur gaat uit de vloer te onderhouden met behulp 
van een neutraal vloerreinigingsmiddel dat een klein 
beschermlaagje achter laat. Een zogenaamde redispersibele 
polymeer. Elke keer als je de vloer reinigt lost het vorige laagje op 
en breng je een nieuw laagje aan. Op deze manier behoudt de vloer 
zijn natuurlijke uitstraling.


Instructie linoleum/marmoleum schoonmaken met dweil of 
mop 

Start altijd met het stofvrij maken van je vloer door hem eerst te 
stofzuigen of stof te wissen.


1. Vul een emmer met koud/ lauw water en doseer daarin de juiste 
hoeveelheid schoonmaakmiddel.
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2. Vul een tweede emmer met water.

3. Maak vervolgens een mop nat in de emmer waar het 
schoonmaakmiddel in zit.

4. Wring deze uit boven de tweede emmer.

5. Begin nu vervolgens met het schoonmaken van het marmoleum.

6. Indien je mop vies of te droog wordt? Spoel deze uit in de 
tweede emmer en

wring hem uit.

7. Drenk je mop vervolgens in de emmer met schoonmaakmiddel.

8. Wring je mop weer uit boven de tweede emmer.

9. Ga verder met schoonmaken van de marmoleum vloer.

Herhaal bovenstaande punten vanaf punt 7, tot de hele linoleum 
vloer schoon is.

Doordat je op deze manier werkt, zal marmoleum schoonmaken 
beter gaan. De vloer wordt schoner dan wanneer je met 1 emmer 
werkt.


Deze instructie voor het schoonmaken van linoleum is ook geschikt 
voor:

• Plavuizen schoonmaken

• Natuursteen schoonmaken 

• Laminaat schoonmaken
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